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bedankt! we zijn
er volgend jaar
gewoon weer

Dwingeloo
Bewolkt

7o
@HITDWINGELOO
Vandaag helaas alweer de
laatste HIT dag! #jammerjoh

Een verslag van de alweer de laatste
dag van HIT Dwingeloo 2015

MEDIATEAM

‘ ER worden drie

vrachtwagens met
materiaal naar
dwingeloo vervoerd

‘

quote van de dag
“Opwarmen bij het kampvuur is
net zo chill als een lekker warm
bad!” #hoezokoud #scouting

ochtend gymnastieken
WOESTIJN In alle vroegte treffen we de
deelnemers van de Beginnershike en Adventure Rangers aan in de woestijn. De
jaarlijkse ochtendgynmastiek gaat van
start! Melk drinken, zwaaien, snoepafdeling graaien, appels plukken, door de
supermarkt lopen. Een bijzondere sessie
is het! De hikeleiding staat er wat vermoeid voor en de kinderen komen een
beetje lastig op gang. De liedjes van de
Spice Girls hielpen ook niet echt mee.
Pas toen de happy hardcore opgezet
werd ging iedereen uit zijn plaat. Lekker
stampen op de zandvlakte. Opgewarmd
van deze legendarische work-out vertrok
iedereen weer naar de kampterreinen,
helemaal klaar voor de laatste HIT dag.

ontbijten in
het stafhuisje
STAFHUISJE De HIT maakt in Dwingeloo gebruik van het labelterrein van Scouting Nederland. Op het terrein staat een klein huisje waar
de staf slaapt en eet. De HITKRANT schuift even
aan bij het paasontbijt. “HIT is traditioneel het
openingsweekend van het seizoen” verteld Saskia. “Dan is het echt lekker druk op het terrein.
Vanaf dan is het team elk weekend en de hele
zomervakantie voor groepen die hier op kamp
gaan.” “Wij zijn dan aanspreekpunt, verhuren
materiaal en hebben een klein scoutshopje” vult
Jan aan. “Je kunt bij ons ook hikeroutes en informatie over de omgeving krijgen, daar maken
veel groepen gebruik van, met name tijdens zomerkampen.” Ineke checkt nog even in de plannig: “Er is nog wel plek voor groepen die hier
willen overnachten in de zomer, die zijn dan ook
van harte welkom!”

“De HIT is traditioneel
het openingsweekend
van het seizoen”

scouting is
VUURTJE fIKKEN
WOODCAMP Met een gespannen gezicht kijkt
Daniël naar zijn aanmaakstokje. Het harsbolletje vat maar langzaam vlam. Hij heeft net samen met Mirthe, Milan E, Berend en Quirine
aan een tipi vuur gewerkt. “Ze hebben snippers
van takjes afgesneden dat nu wordt gebruikt
om het vuur mee te starten. Daarboven hebben
ze dun gespleten takjes in wigwam vorm gezet”
zegt Evelyn van de staf. “Straks gaan ze een
pagode en een houthakkers vuur maken. Ook
leren ze vuur aansteken met een magnesium
stick en tondeldoos.” Terwijl we dit allemaal
horen begint het vuur langzaam op te komen.
Daniël blaast geduldig zachtjes op de onderste
takjes tot de tipi helemaal vlam vat. Opdracht
geslaagd! Nu hopen dat het net zo goed gaat bij
de andere vuurtjes!

waar
onwaar
De aanleiding
Het Mediateam loopt rond over het kampterrein. Het valt hen op dat er best veel
materiaal aanwezig is. Palen, tenten, sjorlijnen, gasbranders, aggregaat en ga zo
maar door. Hoe komt al dit materiaal in
Dwingeloo? En wie regelen dat? Het Mediateam gaat op zoek naar antwoorden.
En, klopt het?
“Ja, het is wel een enorme bult aan materiaal wat we naar Dwingeloo brengen!”
antwoorden Hilko en Leon, leden van het
materiaalteam. “We vervoeren het grote
materiaal in twee vrachtwagens. Het kleine materiaal wordt met minimaal drie
aanhangwagens naar de HIT gebracht.”
De materialen bestaan o.a. uit heel veel
kookspullen die geleend worden van NPK,
zo ook een aantal grote tenten. “Grappig
feitje,” aldus Leon. “We vervoeren minstens
twee kuub aan lucht!” “Bedenk zelf maar
hoe” vult Hilko aan. Drie mannen van het
C-team zijn verantwoordelijk voor de organisatie van het materiaal. TOAM is de ondersteunende dienst voor het vervoer en de
opbouw.
Conclusie
We kunnen concluderen dat er heel veel
materiaal wordt versleept om dit kamp
tot een succes te brengen én (niet geheel
onbelangrijk) comfortabeler te maken. Wij
bedanken de materiaalmannen hiervoor.
Volgens het Mediateam is dit een grote
klus waar veel werk in zit. Met alle aanhangwagens erbij opgeteld rijden er zeker
drie vrachtwagens op de donderdag voor
Pasen naar het Labelterrein.

De belbus klantenservice erg
vriendelijk is?
Belbussen een uitkomst zijn tegen
blaren?
Een formule 1 auto in theorie op de
kop kan rijden na een snelheid van
200 km/u vanwege downforce?
Water nat is?
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uitdagende
galabaan

eilandraad
EXPEDITIE DWINGELOO
“De Eilandraad
was het allerspannendste van het kamp” antwoordden Wietske (13) en Maartje (13) als we
ze vragen naar hun belevenissen op Expeditie
Dwingeloo. “We doen de hele dag spelletjes om
punten te verzamelen en pas ’s avonds op de
eilandraad krijg je de uitslag. Dat bepaald dan
in welk kamp je die nacht gaat slapen. Als je in
kamp A slaapt mag je in je eigen tentje. Maar
in kamp B moet je onder een zelfgemaakt frietbuiltje” legt Wietske uit. “Het ziet er ook heel
geheimzinnig uit want iedereen heeft kaarsjes
bij zich die in een grote cirkel om de kampvuur-

plek staan.” Wij van de redactie begrijpen het
wel, dit kamp is nog spannender dan het TV
programma Expeditie Robinson!

lekker hoor
versgebakken
frietjes op kamp

van facebook
ingeloo
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GALABAAN “Dit onderdeel was het leukste van
de hele galabaan, ik ben wel drie keer over de kop
gevlogen!” roept Emma (12). Ze stuitert meteen
door naar de kabelbaan om met vliegende vaart
van de heuvel te suizen. TOAM heeft een mega
trappersbaan gebouwd voor alle deelnemers van
de HIT. Het bestaat uit zwevende banden, slingers, een hangende evenwichtsbalk, slappe lijnen
en een apenbrug. Ook kan je lekker wroeten door
de modder onder het camouflagenet. Als de HITKRANT een kijkje gaat nemen zijn de deelnemers
van Expeditie Dwingeloo bezig met klauteren. Ingespannen gezichten verraadden dat je soms wel
echt goed je best moet doen! Voordat je eindigt bij
de kabelbaan moet je eerst nog een Kogmeier hindernis over. Een hangende constructie van palen
en touwen waar je je balans in moet houden. Als
je het niet goed doet, kieper je zo ondersteboven
en moet je weer opnieuw proberen! Emma komt
er dan ook met moeite uit geklommen. “Het was
super leuk!” zegt ze vrolijk.

HAPPYHIKE De Happyhikers maken van HIT
een vrolijk feestje. “Gisteravond heeft Ruband
opgetreden bij het kampvuur en allemaal meezingers gespeeld. En de leiding heeft op gaspitten verse patat gefrituurd” zegt Marielle van het
groepje The Olympic Girls. Ondertussen is ze
druk bezig met een routepuzzel. Door UV licht
te schijnen op het papier kun je zien waar je
naar toe moet lopen. “Vanochtend moesten we
een kaart op een heel speciale manier vouwen,
anders kon je helemaal niet wijs worden uit de
opdracht. En gisteren moesten we zelfs een
liedje leren, daar zat de route in verwerkt.” Het
is een gezellige boel bij de Happyhike.

back to basic

Dit is pas echt scouti
ng
@brownseakamp

Lieve redactie,
Gisteravond hebben
we een fantastische date
gehad aan het kampvuur.
De vonk sloeg meteen over.
Bedankt voor alles!
Liefs Nikki & Fabian

BROWNSEA Diep in het bos worden, op het
prachtige Brownseakamp, de deelnemers rond
de vlag verzameld. Van de hikeleiding krijgen
ze de opdracht van vandaag: patrouillewedstrijden. Zoals het een echt “ouderwets” scoutingkamp betaamt. De patrouilles gaan opdrachten
uitvoeren zoals: je tent opruimen en inpakken,
een stukje in je logboek schrijven, je patrouillenaam met natuurlijke materialen schrijven en
ga zo nog maar even door. De patrouilles krijgen
een half uur de tijd om de opdracht te lezen.
Ze mogen twee uur doen over de opdrachten.
“Maar de patrouilles moeten wel zorgen dat
ze goede kwaliteit leveren” vult de hikeleiding
aan. Vol enthousiasme gaan de scouts op weg
naar hun kampementen. De hikeleiding begint
enthousiast te ratelen over vrijwel alles wat ze
tijdens het kamp hebben gedaan. Ondertussen
valt ons oog op een prachtige klimwand. “Ook
zelfgemaakt hoor!” Oppert Jeroen. “Zullen we
er even een scout op laten klimmen?” “Is leuk
voor de foto.” Voor we het wisten konden we
al beginnen met fotograferen. Het Mediateam
wordt helemaal blij van dit bezoekje. Zo hoort,
ook volgens ons, scouting te zijn!

De happyhike gisteravond frietjes
gegeten hebben?
Het heerlijk lekker zonnig is bij de
sluiting?
We dit bij de opening niet hadden
gedacht?
Veel deelnemers nu niet zo
soepeltjes meer over het terrein
lopen?
De HIT organisatie volledig uit
VRIJWILLIGERS bestaat?
Maarliefst 200 medewerkers zorgen
voor een top weekend in Dwingeloo?
Ouders dolblij zijn om hun kind op
te halen?
De kinderen niet naar huis willen?

EEN UITGAVE VAN HET MEDIATEAM | HIT DWINGELOO 2015

AG
D
N

AA

M Keuringsdienst

van waardering
CTEAM Sommige commissies worden ter plekke
samengesteld en nemen hun taak uiterst serieus.
Zo ook de keuringsdienst van waardering die tijdens de HIT aanwezig was om alle onderdelen,
diensten en locaties te testen. Bij de centrale keuken werden zij getrakteerd op een heerlijk broodje
hamburger en gastvrije keukenmedewerkers zorgen voor een aangename sfeer. Als we spreken over
sfeer dan was dit bij alle kampen zeer goed voor elkaar! Onderling was er een prettige samenwerking
tussen alle medewerkers van HIT Dwingeloo en
daarnaast willen we dit jaar in het bijzonder de landelijke ondersteuning en de labelterreinbeheerders
bedanken. Natuurlijk was het zonder jullie allemaal
niet gelukt dus lieve leiding, TOAM, EHBO, keukenprinsessen ontzettend bedankt voor jullie inzet!
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dwingelerstroom
TRIATHIKE Kanoën, fietsen en lopen in één
weekend. Als je afwisseling wil, kun je het bij
de Triathike krijgen! Als we met de hikeleiding
spreken kiepert er net een kano omver en liggen een paar deelnemers in het water. Snel
hijsen ze zich aan de kant om een set droge
kleren aan te trekken. “Gisteren hebben we
een afwisselende route van 70 kilometer gefietst” zegt Corien. “Dat ging hartstikke goed
en iedereen heeft veel van het mooie Drenthe
kunnen ontdekken.” Ook waren er regelmatig
posten onderweg met uitdagende trappersbanen. “Klimmen over een hoog net en vliegen van
een kabelbaan.” Op de slotdag van de HIT voert

de route per kano over de Dwingelerstroom naar
Dwingeloo. We hopen maar dat iedereen droog
aankomt in de woestijn voor de sluiting.
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HET verhaal
van de dokter
Aan al het goede en zijn kalf
komt een einde

CTEAM Na de officiële sluiting van HIT Dwingeloo vertrekken langzaam alle deelnemers, ouders
en medewerkers van het labelterrein. Helaas, de
HIT is voorbij en het is weer tijd om naar huis te
gaan. De organisatie heeft een super kamp gehad
vol geweldige activiteiten, enthousiaste scouts en
leiding. Wij hopen dat jullie het ook enorm naar
jullie zin hebben gehad. Bedankt voor jullie komst
en tot volgend jaar!

ING

VRIJE ZWERFHIKE Wij deden mee aan de
HIT Vrije Zwerfhike. Op de zondag, nadat wij
zo’n kilometer of 15 gelopen hadden, kwamen we aan bij een grote melkboerderij waar
we onze tenten op mochten zetten. Terwijl wij
een kaartspelletje zaten te spelen kwam de
boer binnenstormen met het nieuws dat er
een kalfje geboren ging worden. Wij stormden
dus meteen naar de stalwaar we ondanks de
boze blikken van moeder koe de hele bevalling meegemaakt hebben. Het commentaar
van de boer: “zo, weer 2000 liter melk erbij!”
Door Koen, Jelle, Floris, Floor en Dirk van de
RA2 + aanhang.

Er schoenen zijn gesmolten bij
het kampvuur toen ze stonden te
drogen?
Er een ouder van de ouderkind-hike
stiekem in een hotel heeft geslapen

De EHBO slechts vier uur slaap
heeft gehad vannacht?
Dit wegens een spoedgeval was?

De sokken van de jongerenhike
rechtop kunnen blijven staan?
Je niet in het bos mag poepen?
Iemand anders dit moet opruimen?
Een petfles niet gebruikt kan
worden als kruik?
Je daar brandblaren van krijgt?

de liefdes dokter

Lieve HIT Goeroe,
Wat ben ik blij met jouw rubriek in de
HITKRANT. De afgelopen dagen heeft
mijn zelfvertrouwen een enorme boost
gekregen. Daardoor durfde ik vandaag
eindelijk op die leuke jongen af te stappen. En wat denk je? We gaan volgend
jaar sowieso weer op HIT! Wat we precies
gaan doen weten we nog niet, maar volgens mij heb ik nu alleen maar vlinders
in mijn buik!
Een smoorverliefde Anoniempje.

Kou een emotie is die je kunt
uitschakelen?

De jongerenhike dol is op de EHBO?

HITGOEROE

zeer geslaagd
projectje
MEDIATEAM Lieve lezers, wij hebben met heel
veel plezier de HITKRANT voor jullie gemaakt.
Het was een feestje om zoveel enthousiaste
deelnemers en medewerkers te mogen interviewen of op de foto vast te leggen. We hopen dat
jullie blij kunnen terugkijken op de HIT Dwingeloo! Maak anderen net zo enthousiast en deel
deze krant met je medescouts, vrienden en familie. Tot volgend jaar! X Fennechien en Niels

Lieve Anoniempje,
Wat een geweldig nieuws zeg! Blijf geloven
in jezelf, dan komt het helemaal goed. Ik
hoop dat je volgend jaar nog net zo verliefd
over de woestijn van Dwingeloo loopt. Ik sta
ook na de HIT nog altijd met raad en daad
voor je klaar als je het eventje niet meer
weet. Ik ben ervan overtuigd dat jullie het
gaan redden.
“In de dromen en de
liefde is niets onmogelijk”
HIT GOEROE
de liefdesdokter
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